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ATA DA DUCENTÉSIMA OCTAGÉSIMA QUINTA (285) REUNIÃO DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA CATARINENSE DE 
ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024. 
 
Aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2012, às 9h (nove horas) na 
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, CNPJ nº 
82.508.433/0001-17, NIRE nº 42300015024, em sua sede social na Rua Emílio Blum 
nº 83, nesta capital, reuniram-se os membros do Conselho de Administração desta 
Companhia, os Senhores Dalírio José Beber - Presidente, Jucélio Paladini, Nelson 
Gomes Mattos, Enio Andrade Branco, Pedro Bittencourt Neto, Nery Antonio Nader, 
Saulo Sperotto e Antonio Carlos Zimmermann, conforme assinaturas que constam 
do Livro de Presenças, constituindo o “quorum” exigido pelo Artigo 15 – Parágrafo 
Terceiro, do Estatuto Social, consoante convocação da Presidência. Abrindo os 
trabalhos o Senhor Presidente deu boas vindas agradecendo a presença de todos e 
convidou o Chefe de Gabinete, Senhor Rubens Cruz de Aguiar, para secretariar a 
presente reunião, na forma regimentar. A seguir solicitou a leitura da Ordem do Dia, 
com o seguinte teor: I – EMISSÃO DE DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS PARA 
CUSTEIO OPERACIONAL; II – PROGRAMA CASAN DE RECUPERAÇÃO DE 
RECEITA – PROCRER III; III – POSSE CONSELHEIRO REPRESENTANTE DOS 
EMPREGADOS; IV – OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE.   
Finda a leitura, o Senhor Presidente dando seqüencia aos trabalhos, propôs a 
inversão da pauta e passou então ao Primeiro Item da Ordem do Dia: posse do 
Senhor Jucélio Paladini, como representante titular dos empregados para o 
Conselho de Administração, com o seu Suplente, o Senhor Odair Rogério da Silva, 
cujo mandato será pelo período de 3 (três) anos, conforme art. 15, § 10 do Estatuto 
Social.. Assim, fica o Conselho de Administração com a seguinte composição: 
PRESIDENTE: Senhor Dalírio José Beber, brasileiro, casado, Bacharel em 
Direito, OAB/SC 1.829, CPF nº 068.797.569/72, RG nº 118.054-1 – SSP/SC, 
nascido em 16/4/1949, no Município de Massaranduba/SC, residente e 
domiciliado na Rua Dr. Luiz de Freitas Melro, nº 72, apto 21 – Centro – 
Blumenau/SC (representando o acionista majoritário); e os Senhores: Nelson 
Gomes Mattos, brasileiro, casado, professor, CPF nº 105.538.439-15, RG nº 5R-
260.550 SSI/SC, residente e domiciliado na Rua Almirante Lamego, 21 – Laguna 
– SC (representante do acionista minoritário, a CELESC); Pedro Bittencourt Neto, 
brasileiro, casado, Advogado, CPF Nº 224.528.699-53, RG nº 125.738 SSI/SC, 
residente e domiciliado na Praça Breno Pinheiro Valadares, Casa 2, Jardim 
Anchieta, Florianópolis/SC (representando o acionista majoritário); Nery Antônio 
Nader, brasileiro, casado, Técnico em Contabilidade, CPF nº 104.967.009-44, 
RG nº 318979 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Tenente Ary Rauen, nº 
311, Mafra/SC (representando o acionista majoritário); Jucélio Paladini, brasileiro, 
casado, economista, CPF nº 376.014.409-82, RG nº 539.272 – SSP/SC, 
CORECON nº 1.339 – 7ª Região/SC, residente e domiciliado na Rua Augusto 
Fausto de Souza, nº 215 – Agronômica (representante dos empregados da 
CASAN); Enio Andrade Branco, brasileiro, casado, bacharel em Direito, CPF nº 
179.138.029-87, RG nº 559.984-9 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Alves 
de Brito, nº 427, Apto 901 – Centro – Florianópolis – SC (representando o 
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acionista SC Parcerias); Saulo Speroto, brasileiro, casado, CPF nº 561.293.009-
72, RG nº 1.333.026 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Anita Garibaldi, 
400, Apto 401 – Caçador – SC (representando o acionista majoritário); e Antonio 
Carlos Zimmermann; brasileiro, casado, Técnico em Contabilidade, CPF nº 
038.563.719-58, RG nº 181.990-SSP/SC, nascido em 21/11/1943, natural de 
Guaramirim/SC, residente e domiciliado na Av. Rio Branco, nº 349, Ed. Maria 
Helena, apto 114, Centro - Florianópolis/SC (representando o acionista 
majoritário). Segundo item da Ordem do Dia, PROGRAMA CASAN DE 
RECUPERAÇÃO DE RECEITA – PROCRER III. O Presidente apresentou ao 
Conselho a exposição de motivos elaborada pela Diretoria Comercial, assim 
transcrita: “Considerando a existência de créditos não recuperados com vencimento 
até 30/9/12 com volume superior a R$ 83.000.000,00 (Oitenta e três milhões de 
reais), e a necessidade de atender as recomendações do Tribunal de Contas, com 
relação à recuperação de receita de consumidores em débito com a Companhia. 
Observando a Pontualidade de Pagamentos das faturas em período de 05 anos, 
conforme tabela abaixo constata-se que se tem 2,7% do valor total Faturado na 
situação de inadimplência:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

PONTUALIDADE Valor Faturas % Valor
Total 

% Valor
Acumulada 

Quantidade % Qtd Total % Qtd Total
Acumulada

valor médio da
fatura

ANTES DO VENCIMENTO 735.577.457,27R$            28,63% 28,63% 15.573.569     39,17% 39,17% 47,23R$               

NO DIA 663.417.950,36R$            25,82% 54,45% 5.842.410       14,70% 53,87% 113,55R$             

DE 1 A 10 DIAS 568.542.340,60R$            22,13% 76,58% 7.928.623       19,94% 73,82% 71,71R$               

DE 11 A 20 DIAS 135.165.212,94R$            5,26% 81,84% 2.668.749       6,71% 80,53% 50,65R$               

DE 21 A 30 DIAS 134.726.930,98R$            5,24% 87,08% 2.640.839       6,64% 87,17% 51,02R$               

DE 31 A 40 DIAS 93.942.635,62R$              3,66% 90,74% 1.747.652       4,40% 91,57% 53,75R$               

DE 41 A 50 DIAS 45.763.629,32R$              1,78% 92,52% 853.725         2,15% 93,72% 53,60R$               

DE 51 A 60 DIAS 37.288.907,32R$              1,45% 93,97% 670.850         1,69% 95,40% 55,58R$               

DE 61 A 90 DIAS 51.415.975,06R$              2,00% 95,97% 878.377         2,21% 97,61% 58,54R$               

DE 91 A 120 DIAS 15.207.220,79R$              0,59% 96,56% 245.704         0,62% 98,23% 61,89R$               

DE 121 A 150 DIAS 5.901.360,23R$               0,23% 96,79% 95.851           0,24% 98,47% 61,57R$               

DE 151 A 180 DIAS 3.234.143,92R$               0,13% 96,92% 51.811           0,13% 98,60% 62,42R$               

DE 181 A 360 DIAS 6.819.754,89R$               0,27% 97,18% 103.842         0,26% 98,86% 65,67R$               

DE 361 A 720 DIAS 1.942.841,47R$               0,08% 97,26% 35.264           0,09% 98,95% 55,09R$               

ACIMA 720 DIAS 720.923,16R$                  0,03% 97,29% 13.325           0,03% 98,99% 54,10R$               

SEM PAGAMENTO 69.663.260,83R$          2,71% 100,00% 403.405       1,01% 100,00% 172,69R$             

Total 2.569.330.544,76R$         100,00% x 39.753.996     100,00% x 68,07R$               

Pontualidade de Pagamentos     Período analisado: 06 de 2007 a 05 /2012 - 60 meses ( Toda a Empresa )

 
Considerando a constante preocupação da Diretoria Comercial em proceder à 
cobrança dos usuários inadimplentes, projetou e desenvolveu com a colaboração da 
Diretoria de Planejamento, avançadas ferramentas de análise e gerenciamento 
comercial que hoje permitem a observação detalhada do comportamento de 
pagamento das faturas de água e esgoto, o que proporciona rápida e consistente 
tomada de decisões e o desenvolvimento de políticas de cobrança mais efetiva. 
Considerando a aplicação e homologação dos acordos de pagamento de débitos, 
durante a semana de conciliação promovida pela câmara de dirigentes lojistas e 
Tribunal de Justiça de Santa Catarina – TJ-SC, aos 400 devedores selecionados da 
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região metropolitana, cujos resultados foram: 75 acordos realizados; R$ 408.631,70 
de débitos negociados/parcelados; Parcela a vista totalizou: R$ 40.167,70. O 
referido programa terá como objeto a recuperação de receitas, com o incentivo de 
proporcionar descontos aos usuários nos valores devidos de juros e multas, porém 
como o estudo aprofundado realizado quando da sua primeira etapa, no ano de 
2008, inclusive, com as implicações jurídicas, se concluiu que a atualização 
monetária não poderá ser isentada em nenhuma modalidade de negociação para 
pagamento das dívidas. Sendo assim, para o PROCRER III, mantemos a decisão de 
que não será isentada em hipótese alguma a atualização monetária, porém 
sugerimos alterações com relação ao numero de parcelas e pré-requisitos para 
aderir ao programa sem a necessidade da anuência do titular, levando-se em conta, 
o advento do regulamento das agências reguladoras, onde a dívida pertence sempre 
ao usuário. Pelos motivos acima elencados, solicitamos a autorização e aprovação 
do conselho de administração para instituir o PROGRAMA CASAN DE 
RECUPERAÇÃO DE RECEITA – PROCRER III”. O Conselho, considerando a 
exposição de motivos da Diretoria Comercial, aprovou, por unanimidade, o 
Programa de Recuperação de Receita – PROCRER III - SAÚDE, de acordo com 
as seguintes disposições: Art. 1º - Fica instituído o PROGRAMA CASAN DE 
RECUPERAÇÃO DE RECEITA – PROCRER III, com o escopo de incentivar a 
regularização de débitos de clientes ativos e inativos, instituídos por meio da 
emissão regular de fatura de água/esgoto com vencimento ocorrido até o último dia 
útil do mês de setembro de 2012. Parágrafo Primeiro – O PROCRER III será 
normatizado pela Diretoria Comercial, por meio da Gerência Comercial e Diretoria 
Jurídica, no que for pertinente. Parágrafo Segundo – Para adesão ao PROCRER 
III, as faturas de água e esgoto, deverão estar na situação de pendentes. Parágrafo 
Terceiro – O PROCRER III será aplicado aos usuários com ações administrativas e 
judiciais em trâmite, devendo ser inclusas as respectivas custas e honorários do 
processo judicial em tramite, mediante análise e autorização da Diretoria Executiva 
Colegiada. Art. 2º - O ingresso no PROCRER III dar-se-á por opção do cliente, 
pessoa jurídica ou física, que fará jus ao regime especial de parcelamento de 
débitos, a ser formalizado em uma das agências da CASAN, válido para o período 
de 1º de dezembro de 2012 até o dia 1º de março de 2013, podendo ser prorrogado 
por mais 90 dias.  § 1º - Os débitos existentes em nome do usuário optante serão 
consolidados tendo como data base, a data de efetivação do parcelamento. § 2º - A 
consolidação abrangerá todas as faturas de água e esgoto emitidas pela CASAN, 
em nome do usuário optante, incluindo os acréscimos com multa (2%), juros 
moratórios (1% a.m.), atualização monetária (INPC/IBGE) e outros encargos 
previstos à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores. § 3º - A adesão ao 
PROCRER III precederá a atualização cadastral do USUÁRIO, junto ao sistema 
comercial da CASAN. § 4º - Para o cliente pessoa jurídica – condomínio (imóveis 
com convenção de condomínio) habilitar-se junto ao PROCRER III, o responsável 
deverá atualizar o cadastro pessoal e apresentar cópia autenticada da ata da 
reunião que elegeu o síndico, observando sua vigência. No caso de Administradora 
de Condomínio, cópia autenticada do contrato com o condomínio solicitante do 
parcelamento: a) Imóvel sem convenção de condomínio: o parcelamento será 
efetivado mediante requerimento específico à CASAN devidamente preenchido com 
os dados do imóvel (cadastro) e assinado por pelo menos 50% (cinqüenta por cento) 
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mais 1 (um) dos titulares moradores do edifício. § 5º - O usuário ocupante de imóvel 
locado poderá aderir ao PROCRER, mediante apresentação do contrato de locação 
e terá condicionado o numero de parcelas ao período de vigência do referido 
contrato, sendo que a ultima parcela deverá ter vencimento 30 dias antes do seu 
término. § 6º - Entidades qualificadas como assistenciais, sem fins lucrativos e 
declaradas de utilidade pública, também podem optar pelo PROCRER III. a) A opção 
pelo PROCRER III, objeto do parágrafo 6º, exclui qualquer outra forma de 
parcelamento inadimplente, exceto a prevista neste normativo e os débitos já 
parcelados serão consolidados pelo valor restante, nas regras aqui definidas. Art. 3º 
- O débito consolidado sujeitar-se-á até a data da formalização do termo de adesão 
ao PROCRER III, nas seguintes condições: I – PAGAMENTO EM COTA ÚNICA: Ao 
valor original da fatura de água e esgoto atualizada monetariamente pela variação 
do INPC no período, calculada até a data da opção de adesão ao PROCRER III com 
a isenção total de multas e juros de mora.  a) O pagamento da cota única terá o 
vencimento na data do ato de formalização da adesão. II – PAGAMENTO 
PARCELADO: O valor original da fatura de água e esgoto para pagamento nesta 
modalidade terá a aplicação escalonada dos descontos para parcelamento, 
conforme tabela abaixo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

TABELA DE DESCONTOS 
Número de Parcelas Juros de Mora Multa 

01 100% 100% 
02 90% 90% 
03 80% 80% 
04 70% 70% 
05 60% 60% 
06 50% 50% 
07 40% 40% 
08 30% 30% 
09 20% 20% 
10 10% 10% 

a) O pagamento poderá ser realizado em até 10 (dez) parcelas mensais e 
consecutivas, sendo a primeira parcela paga no ato de assinatura do termo de 
adesão e as demais cobradas por meio de fatura nas datas tradicionais de cobrança 
da fatura de água e esgoto. Parágrafo Único – O valor mensal do parcelamento 
será atualizado monetariamente pela variação do INPC/IBGE, não podendo ser 
inferior a: a) R$ 100,00 (cem reais) para pessoa jurídica; b) R$  30,00 (trinta reais) 
para pessoa física.  Art. 4º - A opção pelo PROCRER III sujeita o optante a: I – 
Confissão irrevogável e irretratável dos débitos consolidados no Termo de Adesão 
ao PROCRER. II – Pagamento regular das parcelas do débito consolidado, bem 
como das faturas de água/esgoto emitidas a partir da data de assinatura do Termo 
de Adesão ao PROCRER III. III – A inadimplência de qualquer parcela pactuada 
junto ao PROCRER III e/ou das faturas posteriormente emitidas pelo fornecimento 
de água e coleta de esgoto sujeita o devedor, mediante aviso prévio de 30 (trinta) 
dias, as seguintes sanções: inscrição do seu nome no órgão de proteção ao crédito 
e/ou ter a suspensão do fornecimento de água (corte). Art. 5º - O cliente optante 
pelo PROCRER III será excluído do referido programa nas seguintes hipóteses: I – 
Inobservância de qualquer das exigências estabelecidas no Art. 4º. II – 
Inadimplência de uma das parcelas por mais de 90 dias. III – Declaração de 
insolvência ou decretação de falência ou extinção por liquidação da pessoa jurídica. 
Parágrafo Único – A exclusão do cliente do PROCRER III implicará no 
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cancelamento integral do Termo de Adesão, retornando os valores do débito ao 
status quo. Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. Terceiro item da 
Ordem do Dia: EMISSÃO DE DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS PARA 
CUSTEIO OPERACIONAL. O Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores 
explanou ao Conselho a seguinte proposição, com a participação do Diretor 
Administrativo: “Frente aos compromissos assumidos pela CASAN (financiamentos), 
o fluxo de caixa projetado para próximo exercício (2013) vem apresentando déficit 
operacional, já a partir do mês de janeiro. A projeção do Fluxo do Caixa prevê um 
déficit acumulado de R$ 77.571.155,00 até 30/06/2013, causados principalmente pelos 
pagamentos do serviço da dívida, das contrapartidas exigidas nos financiamentos e 
dos fornecedores em geral, que somados até Dez/2013 totaliza uma previsão de 
desembolso da ordem de R$ 286.680.162,00. Diante deste cenário se fez necessária 
a tomada de providências a fim de evitar a descontinuidade de importantes obras já 
compromissadas e o atraso nos pagamentos de fornecedores, impostos e salários. 
Sendo assim, optamos em promover a capitalização da companhia, por meio de 
recursos de terceiros, a serem captados junto ao mercado de capitais. Considerando 
que o Governo do Estado já deflagrou o processo de venda das ações da CASAN 
para a capitalização da companhia, a Diretoria Executiva decidiu buscar junto ao 
mercado financeiro os recursos necessários à manutenção da operação da CASAN 
até 30/06/2013. A Diretoria Financeira, após detida análise, optou pela estruturação 
de uma operação de emissão e colocação de debêntures simples e não conversíveis 
em ações, conforme faculta a Instrução CVM nº 476 de 16/01/2009.  Esta 
modalidade de operação está tendo uma boa procura junto ao mercado, visto à 
isenção do imposto de renda sobre os rendimentos auferidos pelos investidores, que 
vierem a adquirir papéis mobiliários de companhias de infraestrutura, concedida pelo 
Governo Federal, por meio da Lei 12.431 de 24/06/2011. Diante da oportunidade 
promovemos a cotação de uma operação de debêntures, em série única, junto à 
CAIXA FEDERAL e ao Banco Credit Suisse. A operação cotada é de R$ 
100.000.000,00 (cem milhões de reais) para amortização trimestral, no prazo de 10 
anos e sem carência. Após as negociações com as proponentes a melhor proposta 
para a CASAN foi a emitida pela CAIXA FEDERAL, que por meio da sua 
Superintendência Grandes Empresas – Infraestrutura, Energia e Telecomunicações, 
e da Subcoordenadora da operação, a Distribuidora Planner Trustee DTVM Ltda, 
apresentaram as seguintes condições: Valor Total da Emissão: R$ 100.000.000,00 
(cem milhões de Reais); Oferta: Debêntures simples, não conversíveis em ações 
(nominativa e escritural); Espécie: Quirografária em Série Única; Regime de 
Colocação: Oferta Pública com Melhor Esforço; Remuneração Máxima da Operação: 
IPCA (atual = 5,45%aa) + 9,5% aa; (Tx. nominal de 1,202% a.m.); Comissionamento 
de Sucesso: na hipótese da remuneração da operação ser menor que o valor 
proposto o resultado será dividido em 80% para a CASAN e 20% para os 
coordenadores; Comissionamento de Estruturação: 1,8% sobre o valor da operação 
= R$ 1.800.000,00; Custo Prestação de Serviços: Ressarcimento ao Coordenador 
dos custos com a agência de Rating = valor anual de R$ 16.000,00 = Total de R$ 
160.000,00; Prazo Total da operação: 10 anos = 120 meses; Sem Carência; 
Amortização: Trimestral dos juros + principal; Primeira parcela prevista: Março/2013 
no valor de R$ 6.150.609,62 (40 parcelas); Garantia = 1,5 vezes o valor da 
Prestação mensal da operação (R$ 9.226.000,00 = 16,4% do faturamento bruto).  
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Com a aprovação da operação pelo Conselho de Administração, a CASAN, 
mediante emissão de uma carta mandato, autorizará a CAIXA FEDERAL/Planner 
(coordenadores) a iniciar os procedimentos burocráticos e comerciais, com vistas à 
colocação das Debêntures junto ao mercado, no prazo de 60 dias.  Com 
condicionante a efetivação da operação, a CASAN dependerá de um conceito “A” na 
análise do Rating da Carteira de Recebíveis da Companhia. Este procedimento será 
realizado por uma agência de avaliação especializada a ser contratada pelos 
coordenadores, cabendo à CASAN o ressarcimento destes custos, que a princípio 
seriam em torno de R$ 16.000,00 para cada ano do prazo de vigência das 
Debentures emitidas. Diante da operação apresentada, que tem com objetivo 
equacionar o fluxo financeiro da Companhia para o 1º semestre de 2013, quando 
deverá estar concluído o processo de capitalização da CASAN iniciado pelo 
Governo do Estado, somos de parecer favorável à contratação da referida operação 
na forma e nas condições estabelecidas, pois consideramos vantajosa à Companhia 
e interessante ao mercado de capitais, o que propiciará um custo abaixo da média 
de mercado. Outro fator importante a ser destacado, é a redução do recolhimento 
dos impostos federais sobre o lucro. Nossa projeção aponta uma redução nos 
impostos de cerca de R$ 25,4 Milhões (valor presente) ao longo dos anos de 
vigência das debentures, por conta da contabilização dos juros da operação nas 
despesas operacionais da companhia”. Em face do exposto, o Conselho, por maioria 
de votos, com a declaração de abstenção do Conselheiro Jucélio Paladini, aprovou a 
referida operação, devendo a Diretoria Executiva, por meio da Diretoria Financeira e 
de Relações com os Investidores, às providências decorrentes desta decisão. 
Quarto item da Ordem do Dia: Outros assuntos de interesse da Sociedade – 
Errata da Ata 284, de 13/9/2012 - Segundo Item da Ordem do Dia: Onde se 
lê: “...cujo valor estimado é da ordem de R$ 898.000,00 (oitocentos e noventa 
e oito mil reais) e de R$ de pessoal deve ser realizada através de concurso 
publico. Esta forma de contratação acaba sendo mais onerosa a 1.999.000,00 
(um milhão, novecentos e noventa e nove mil reais), respectivamente”. Leia-
se: “...cujo valor estimado é da ordem de R$ 898.000,00 (oitocentos e noventa 
e oito mil reais) e de R$ 1.999.000,00 (um milhão, novecentos e noventa e 
nove mil reais), respectivamente”.  Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
deu por encerrada a reunião e suspendeu os trabalhos para confecção desta 
ata que foi lida e aprovada pelos Senhores Conselheiros, Dalírio José Beber - 
Presidente, Jucélio Paladini, Nelson Gomes Mattos, Enio Andrade Branco, Pedro 
Bittencourt Neto, Nery Antonio Nader, Saulo Sperotto e Antonio Carlos 
Zimmermann, e vai assinada pelos Senhores Presidente do Conselho e pelo 
Secretário, com a recomendação de registro na JUCESC. Certifico que a 
presente ata é cópia fiel à transcrita no Livro de Atas do Conselho nº 13, às 
fls. 28 a 32. 
 

DALÍRIO JOSÉ BEBER 
Presidente do Conselho de Administração 
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RUBENS CRUZ DE AGUIAR 
Chefe de Gabinete e Secretário 


